
PROIECT                                             ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
proiect de hotărâre privind înregistrarea în patrimoniul comunei Vănători-

Neamț, domeniul public, a unor investiții realizate în valoare de 4.461.314,48 lei fără 
TVA (5.308.964,23 lei cu TVA), finanțate prin FEADR, submăsura 7.2 „Investiții în 

crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, conform 
contractului de finantare nr.  C0720RM00011612900243/21.12.2017 

 
 

Consiliul local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț; 
Având în vedere: 
-Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1372 din 27.11.2019; 
-Referatul de aprobare al Primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrat sub nr. 

968 din 05.03.2020; 
-Raportul comun de specialitate al Serviciului Financiar Contabil Impozite și Taxe 

și Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea domeniului public şi privat; 
-Prevederile cap. III din OMFP nr. 1917/2005 privind aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul 
de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia cu 
completările si modificările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit.g) şi art. 196 
alin (1) lit. a) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă constituirea ca mijloace fixe și înregistrarea în patrimoniul 
comunei Vânători-Neamț - domeniul public - a investițiilor de modernizare a drumurilor 
din comuna Vânători-Neamt, pe o lungime totală de 5,495 km, în valoare de 
4.461.314,48 lei fără TVA (5.308.964,23 lei cu TVA), investiție finanțată prin FEADR, 
submăsura 7.2 „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară 
mică”, conform contractului de finantare nr. C0720RM00011612900243/21.12.2017, 
după cum urmează: 

Sat Vânători – Neamț: 
Str.Văcărescu Ion – 0,863 km; 
Str. Andreescu – 0,215 km; 
Str. Pr. Bârliba Vladimir – 1,325 km; 
Str. Prof. Anton Grigoriu – 0,260 km; 
Str. Drehuța – 1,060 km; 
Str. Prof. C Papuc – 0,993 km. 
Sat Mânăstirea-Neamț: DS 272 - 0,279 km. 
Sat Lunca: Str. Dumbrava  -  0,200 km. 



Sat Neamțișor: Str. Erou Alexandru Moisei – 0,300 km 
 
 
Art.2. Primarul comunei Vânători-Neamț prin compartimentele din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri.  

Art.3. Secretarul general al comunei Vânători-Neamț va comunica prezenta 
hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
Inițiator, 

Primarul comunei Vânători-Neamţ 
jr.Maria PETRARIU 

 
Avizat pt.legalitate, 

                                                                                                     Secretar general, 
Alina–Iuliana FLOŞ 

  



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr. 968 din 05.03.2020 

 
REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotarâre privind înregistrarea în patrimoniul comunei 
Vănători-Neamț, domeniul public, a unor investiții realizate în valoare de 

4.461.314,48 lei fără TVA (5.308.964,23 lei cu TVA), finanțată prin FEADR, 
submăsura 7.2 „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară 
mică”, conform contractului de finantare nr.  C0720RM00011612900243/21.12.2017 

 
 
 

Prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1372 din 27.11.2019 a 
fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor de modernizare drumuri din comuna 
Vânători-Neamt pe o lungime totală de 5,495 km din cadrul proiectului de investitii 
„Modernizare rețea de drumuri de interes local, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț”, 
valoarea investiției fiind de 4.461.314,48 lei fără TVA ( 5.308.964,23 lei cu TVA), 
finanțată prin FEADR, submăsura 7.2 „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii 
de bază la scară mică”, conform contractulului de finanțare nr. 
C0720RM00011612900243 din 21.12.2017.  

În prezent este necesar ca această investitie să fie preluată în patrimoniu comunei 
Vânători-Neamț - domeniul public.  

Drept urmare propun aprobarea hotărârii în varianta prezentată în proiect.  
 

 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Maria Petrariu 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr.968 din 05.03.2020 

Serviciului Financiar Contabil Impozite și Taxe 
Compartimentul Achiziţii Publice Administrarea Domeniului Public şi Privat 

 
 

                                                                                                                   APROB, 
                                                                                                                     Primar, 

jr. Maria PETRARIU 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotârâre privind înregistrarea în patrimoniul comunei Vănători-Neamț, 
domeniul public, a unor investiții realizate în valoare de 4.461.314,48 lei fără TVA (5.308.964,23 lei cu 
TVA), finanțată prin FEADR, submăsura 7.2 „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de 

bază la scară mică”, conform contractului de finantare nr.  C0720RM00011612900243/21.12.2017 
 
Prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1372 din 27.11.2019 s-a efectuat recepția 

la terminarea lucrărilor de modernizare drumuri din comuna Vânători-Neamt pe o lungime totală de 5,495 
km din cadrul proiectului de investitii „Modernizare rețea de drumuri de interes local, comuna Vînători-
Neamț, județul Neamț”, valoarea investiției fiind de 4.461.314,48 lei fără TVA ( 5.308.964,23 lei cu TVA), 
finanțată prin FEADR, submăsura 7.2 „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară 
mică”, conform contractulului de finanțare nr. C0720RM00011612900243 din 21.12.2017, pentru 
următoarele lungimi din Rețea de străzi și drumuri vicinale , după cum urmează: 

Sat Vânători – Neamț: 
Str.Văcărescu Ion – 0,863 km; 
Str. Andreescu – 0,215 km; 
Str. Pr. Bârliba Vladimir – 1,325 km; 
Str. Prof. Anton Grigoriu – 0,260 km; 
Str. Drehuța – 1,060 km; 
Str. Prof. C Papuc – 0,993 km. 
Sat Mănăstirea Neamț: DS 272 - 0,279 km. 
Sat Lunca: Str. Dumbrava  -  0,200 km. 
Sat Neamțișor: Str. Erou Alexandru Moisei – 0,300 km 

Această investitie să fie preluată în patrimoniu comunei Vânători-Neamț, domeniul public. 
În temeiul prevederilor cap III din OMFP nr. 1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituțiile 
publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia cu completările si modificările ulterioare, propunem 
consiliului local aprobarea hotârării.  

 
Întocmit, 

Florean Ramona 
Inspector principal SFCBIT 

 
 

Rotaru Natalia 
Inspector principal CADPP 


